Møde i kajak-klubben – onsdag d.25.08.2010.
Deltagere: Carsten, Erik, Ida (til sidst), Lars, Niels Ulrik, Per, Peter, Trine,
Anne Grethe, Uffe, Ingrid, Annette, Karsten, Per, Niels, Bjarne, Eva og Nina.
1. Ordstyrer: Lars
2. Referent: Nina
Den udsendte dagsorden tilføjedes pkt.´erne 8-11 med indkomne
forslag. Punkterne vil fremgå af referatet.

3. Drøftelse af samarbejdet ml. havnen og sejl- og kajakklubben.
Orientering og debat med udgangspunkt i Pers mail ang. stemningen
omkring kajakklubben i havnen (mail udsendt til alle medlemmer
8.6.2010).
Peter har talt med John (havnefoged) om problematikken og er blevet
mødt positivt.
Kim – formand for sejlklubben – refererede om en række møder ang.
kajakfolkets tilstedeværelse på havnen og problemernes udgangspunkt
som angiveligt er en følelse af økonomisk uretfærdighed – at vi i
kajakklubben bidrager med for få midler til havnen og belaster den for
meget.
Vores kontingent på 900,- ønskes bevaret.
Hvad angår vores færden på havnen, opfordres man til at minimere
kørsel ud på molen mest muligt og i den forbindelse blev det foreslået,
at man revurderede kajakstativets placering – kunne det placeres mere
hensigtsmæssigt? – samt overvejede indkøb af jollevogne.
Som det er nu, eksisterer der ingen eksakte regler omkring kørsel/ikkekørsel.

4. Nye medlemmer og deres mulighed for at ro.
Klubben har fået mange nye medlemmer, hvilket øger presset på
klubkajakkerne. Er der behov for flere kajakker? Skal der etableres flere
rodage henover ugen, så presset fordeles?
Vi har pt. 6 kajakker og Peter undersøger om der er penge til yderligere
én.
Vi kom ind på praksis mht. at kunne komme til materiellet, og Peter
undersøger i sejlklubbens bestyrelse om status for at etablere et
nøgleskab så alle kan komme til nøglen.

5. Booking-systemet og evt. restriktioner på bookninger.
Som nævnt er der pres på kajakkerne og man kan derfor opleve, at alle
kajakker er booket. Som det er nu, er der ”fri bookning” og det er
nødvendigt at ændre dette, for at tilgodese fleres mulighed for at ro.
Det besluttedes at:
- Niels Ulrik ved kurser har fortrinsret til at booke kajakker til
kursisterne
- Peter ved introduktion af nye medlemmer har fortrinsret til at booke
og
- at man fremover max.kan booke 2 gange i reservations-systemet pr.
uge (max. 2 gange i alt)
Er en kajak ledig er der frit slag for alle den dag man ønsker at ro –
man kan blot ikke booke den forlods, hvis man har ”brugt” sine 2
ugentlige bookninger, men er velkommen til at tage chancen for, at
den stadig er ledig, når man når frem til havnen …

Mht. Greenlanderen var der enighed om, at den var forbeholdt
medlemmer med EPP2. Undtaget var dog brug af den i forbindelse
med kurser, hvor Niels Ulrik kan bruge den til kursister.

6. Status EPP2.
10 tilmeldte til kurserne i efteråret – datoer kan ses på hjemmesiden.

7. Afsluttende tur.
Forslag om sæson-afslutnings-tur f.eks. Orø rundt m/overnatning. Dette
førte til en mere generel snak om ture med eller uden overnatning både
i løbet af året og som sæson-afslutning og der nedsattes et tur-udvalg
bestående af Anne Grethe, Carsten og Karsten, som vil komme med et
udspil.
Der er plads til flere i udvalget, så meld dig endelig!
I forbindelse med snak om datoer, kalender mm. fastsattes dato for
”nytårskur” i klubben til 8.1.2011 – med d.15. som alternativ dato. Trine
søger at låne klublokalet til formålet og melder tilbage.

8. Indkøb af svømmevest.
Erik foreslår indkøb af svømmevest til brug for nye medlemmer, som
starter uden udstyr.
Det besluttedes at indkøbe 2 svømmeveste til klubben – Carsten køber.

9. Årlig svømmetur
Den årlige svømmetur på 600 m. for alle søges gennemført på torsdag
d.2.september ved Kignæs.
Trine kontakter Vindelev, som sidste år sørgede for at sejle svømmerne
600 m ud for at de kunne svømme tilbage, og hun melder efterfølgende
tilbage om tidspunkt for svømning.

10.

Status for fonds-ansøgninger.

Trine og Jesper har sendt flere ansøgninger om fondsmidler af sted og
vi krydser fingre….

11.

Evt.

- Ida har ansøgt om fast tid til vintertræning i svømmehallen.
- Husk mærker på kajakkerne. De fås - gratis - hos John. Opgiv
nummeret til Peter til brug for medlems-oplysninger.
- Peter overtager masteren med ro-regler fra Per.
- Vinter-ronings-regler træder i kraft 1.november. Efter denne dato, og
indtil sommer-sæsonen starter i april, skal man have gennemført
EPP2 for at måtte ro.
- Vi deltog i ”Frederikssund for fulde sejl” sammen med Malik – det var
fint, men næste år skal vi være endnu flere!
- Peter foreslog, at vi frem til næste stormøde, der nok ligger i
forlængelse af generalforsamling i sejlklubben, overvejer muligheden
for at oprette et kajakudvalg – en slags bestyrelse eller
forretningsudvalg – der kan tage beslutninger mellem stormøderne.
Udvalget kan også have myndighed til at sikre overholdelse af
diverse regler og aftaler i klubben samt planlægge sæson. Den helt
flade struktur, vi har haft hidtil, hvor alle beslutninger træffes på
jævnlige stormøder, er lidt vanskeligere med stigende medlemstal.
- Der er DM i kajakteknik/kajakrul d.4.og 5.9. i Skovshoved.
- Peter indkalder til næste medlemsmøde.

Ref. Nina

